
VERPAKKINGSVEREISTEN 

□ KOFFERBAKBESCHERMING 

• 1x 680 mm 30mm brede zelfklevende 
lusvormige klittenbandbevestigingen  

• 1x 505 mm 30mm brede zelfklevende 
lusvormige klittenbandbevestigingen  

• 1x 450 mm 30mm brede zelfklevende 
lusvormige klittenbandbevestigingen  

• 19x tabs zelfklevende lusvormige 
klittenbandbevestigingen 

□ ACHTERKLEPBESCHERMING 

• 22 x tabs zelfklevende lusvormige 
klittenbandbevestigingen 

JEEP CHEROKEE - vanaf 2014 
Ons kenmerk: H0700 

Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Stoel 

Flap en Bumperflap 

 BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband 
goed zal hechten, MOET u de kunststof goed 
SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de 
productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN. 

Om dit te doen: 

 Gebruik een silconeverwijderaar, zoals ‘Auto-Glym 
Intensive Tar Remover’ en pas het royaal toe op het 
oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden. 

 Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak 
goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één 
klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft 
plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een 
aantal vervangstukken zijn verstrekt. 

 Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan 
voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen. 

 *De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet 
meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met 
silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze 
website.  



STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN - 1 

• Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak 
met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. 
Maak de basis plat zodat het goed past aan de 
randen.  

• Het klittenband gelast aan de achterkant wordt 
direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B) 

STAP 1. VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de afdekking. Het kan later weer 
aangebracht worden. 

• Verwijder de metalen scheidingswand aan de 
bestuurderskant (Afbeelding A). Het kan later 
weer aangebracht worden. 

• Schuif de 2e rij stoelen zo ver mogelijk naar 
achteren richting de achterklep. 

• De achterstoelen kunnen rechtop zijn of 
achterover liggend met de kofferbakbescherming 
gemonteerd. 

STAP 3. DE BODEM AANBRENGEN - 2 

• Vouw de stoelen op de tweede rij naar voren om 
gemakkelijker toegang te krijgen tot de volgende 
stappen. 

• Plak 9 zelfklevende klittenbandbevestigingen 
aan elke kant aan het achterklep uiteinde van de 
kofferbak in lijn met het klittenband aan de 
achterkant van de kofferbakbescherming. 
(Afbeelding C & D) 

 

AFB. A 

AFB. B 

AFB. C 

AFB. D 



STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

BESTUURDERSKANT 

• Plak de 450mm zelfklevende 
klittenbandbevestigingen (weergegeven in 
blauw) langs de boog aan de bestuurderskant, in 
lijn met het klittenband aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming. (Afbeelding E) 

• Plak de 505mm zelfklevende 
klittenbandbevestigingen (weergegeven in geel) 
langs de onderkant van de kreuk van het paneel 
aan de bestuurderskant. Knip de bevestigingen in 
de hoeken af bij de bochten. (Afbeelding F) 

• Bevestig 1 zelfklevende klittenbandbevestiging 
(weergegeven in groen) achter de 
bevestigingsbeugel. (Afbeelding G) 

 

 

PASSAGIERSKANT 

• Plak de 690mm zelfklevende 
klittenbandbevestigingen (weergegeven in 
blauw) langs de boog aan de passagierskant, in 
lijn met het klittenband aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming. (Afbeelding H)  

• Bevestig de kofferbakbescherming aan de eerder 
bevestigde klittenbandbevestigingen (Afbeelding 
I & J). Begin vanaf de achterkant, plaats de 
haken door de gaten en werk naar voren (oranje 
pijlen). 

• U kunt nu de metalen scheidingswand weer 
aanbrengen (zie gallerij - volgende pagina). 

AFB. E 

AFB. F 

AFB. G 

AFB. H 

AFB. I AFB. J 



STAP 4. DE VOORKANT AANBRENGEN 

• Zet de achterstoelen weer rechtop. Kies de 
gewenste stoel instelling. 

• Begin met de middelste hoofdsteun en maak de 
klittenbandriemen vast rond beide 
hoofdsteunpalen. (Afbeelding K). Zorg ervoor dat 
u het voorste gedeelte van de basis in positie 
houdt zodat de kofferbakbescherming niet te ver 
omhoog trekt. Herhaal met de linker en rechter 
hoofdsteun.  

AFB. K 



OPTIONELE EXTRA’S 
Onderstaande foto’s zijn niet van toepassing op uw voertuig 

 

STAP 5A. STOEL FLAP (+ OP MAAT GEMAAKT) 

• De op maat gemaakte stoelflap beschermt het 
bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt 
extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.  
(Afbeelding 1) 

• Verlaag de hoofdsteunen. 

• Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip 
dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming 
net onder de rand van de achterstoelen.  

• De stoelflap kan alleen worden gebruikt in 
combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). 
Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, 
bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de 
achterkant van de achterstoelen en de 
hoofdsteunen. (Afbeelding 2) 

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING 

• Lijn de achterklepbescherming uit met de 
achterklep en maak de oppervlakken schoon 
waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging 
wordt aangebracht. (Afbeelding 4) 

• Gebruik de zelfklevende 
klittenbandbevestigingen om de 
achterklepbescherming aan de kunststof strip te 
bevestigen. 

STAP 5C. BUMPERFLAP 

• Breng de kofferbakbescherming aan.  

• Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip 
dat vervaardigd is aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming. (Afbeelding 5) 

• De bumperflap kan in het voertuig worden 
gevouwen of kan worden losgemaakt en 
opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.  

AFB. 1 

AFB. 2 

AFB. 3 

AFB. 4 



OPTIONELE EXTRA’S pagina 2 
Onderstaande foto’s zijn niet van toepassing op uw voertuig 

 

STAP 5D.  BODEMVERLENGING 

De ‘bodemverlenging’ zorgt voor een uitstekende 
bescherming van de achterstoelen, indien gekocht 
in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. 
(Afbeeling 5) 

• De bodemverlenging is ontworpen om te worden 
bevestigd aan een Achter Plus 
kofferbakbescherming versie. 

• De verlenging biedt extra bescherming voor de 
achterkant van de voorstoelen en het verlengde 
bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn 
neergeklapt.  

• De maximumbreedte is 148. 

• De bodemverlenging biedt geen bescherming 
voor de achterportieren. 

De Stoel flap 5A,  bumperflap 5C & 

bodemverlenging 5D kunnen niet op een later 

tijdstip worden toegevoegd. 

AFB. 5 


